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Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
S E N A T  
  

Z A P I S N I K 
  
4. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj 2015./2016. godini, održane 26. siječnja 2016. godine u vijećnici rektorata Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3, s početkom u 10.00 sati.  
 
Nazočni članovi Senata:  
1.  Prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta   
2.  Prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, zamjenik pročelnika zamjena za pročelnicu izv. prof. dr. sc. Mirtu  

                                                    Benšić, Prirodne znanosti/Odjel za matematiku 
3.  Doc. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za kemiju 
4.  Izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za biologiju 
5.  Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku  
6.  Prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
7.  Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, Tehničke znanosti/Elektrotehnički fakultet  
8.   Prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
9.   Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan, Tehničke znanosti/Strojarski fakultet  
10. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet 
11. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan, Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet  
12. Izv. prof. dr. sc. Jurislav Babić, prodekan zamjena za dekana prof. dr. sc. Dragu Šubarića,  
                                                             Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet 
13. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, dekan, Društvene znanosti/Pravni fakultet   
14. Izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan, Društvene znanosti/Fakultet za odgojne i obrazovne  
                                                                               znanosti   
15. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica, Humanističke znanosti/Filozofski fakultet    
16. Doc. dr. sc. Šimo Šokčević, prodekan zamjena za dekana izv. prof. dr. sc. Ivicu Raguža,  

Humanističke znanosti/Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu 
17. Doc. art. Jasmina Pacek, prodekanica zamjena za dekanicu prof. dr. sc. Helenu Sablić-Tomić, 

Umjetničko područje/Umjetnička akademija 
18. Doc. dr. sc. Ivana Žužul, pročelnica, Interdisciplinarno područje znanosti/Odjel za kulturologiju  
19. Dubravka Pađen Farkaš, dipl. knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne  
                                                                                   knjižnice Osijek 
20. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
21.  Dario Iljkić, dipl. ing., asistent Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
22.  Iva Kovačević, studentica i članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku zamjena za Dalibora Tufekovića, studenta i predsjednika Studentskog 
zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Biotehničke 
znanosti/Poljoprivredni fakultet  

23. Milenko Korica, student i član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku zamjena za Krešimira Radića, člana Studentskog zbora Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku, student, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 

 
Prorektori Sveučilišta:  
1.  Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente 
2.  Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu   
                                                        Suradnju 
3. Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje 
4. Prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose    
 
Glavna tajnica Sveučilišta  
Zdenka Barišić, mag. iur.  
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Predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja  
Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo, predsjednik Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i 

visokog obrazovanja   
 
Nenazočni: 
1. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
2. Tomislav Mikulić, član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  

                                student, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
 
Ostali nazočni:  
1. Marija Rasonja, mag. iur., tajnica za nastavu i studente  
2. Snježana Bravić, upr. pravnik., voditeljica odsjeka za preddiplomske, diplomske i stručne studije, 

zapisničar 
 
Sjednici predsjedava prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. Nakon utvrđenog potrebnog broja članova Senata za održavanje sjednice Senata, Rektor 
Sveučilišta je otvorio 4. sjednicu Senata u akademskoj 2015./2016. godini te pozdravio sve nazočne i 
predložio sljedeći  
 

Dnevni red: 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika 3. sjednice Senata u akademskoj 2015./2016. od 22. prosinca 2015. 
godine   

2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika  u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora: 
2.1. prof. dr. sc. Darko Kiš iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog 

polja poljoprivreda na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (trajno zvanje) 
2.2. izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog 

polja matematika na Odjel za matematiku (prvi izbor) 
3. Ustroj poslijediplomskog specijalističkog studija Kreativne terapije na Umjetničkoj 

akademiji u Osijeku 
4. Usklađivanje studijskih programa poslijediplomskih interdisciplinarnih sveučilišnih studija  

Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
4.1. Kulturologija sa smjerovima: Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu, 

Informacija i komunikacija u kulturi (s modulima: Informacijske znanosti-
knjižničarstvo; Medijska kultura-istraživanje medija) i Menadžment u kulturi, 
umjetnosti i obrazovanju 

4.2. Europski studiji 
4.3. Komunikologija 

5. Prijedlog za dodjelu nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
6. Davanje suglasnosti na program cjeloživitnog učenja „Kreativno pisanje” Odjela za 

kulturologiju 
7. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuna Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta 

Građevinskog fakulteta Osijek  
8. Realizacija radnih mjesta na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 2015. godini  
9. Izvješće o upisima studenta u akademskoj 2015./2016. godini 
10. Davanje suglasnosti Ekonomskom fakultetu u Osijeku za održavanje jesenskog ispitnog 

roka u akademskoj godini 2015./2016.  
11. Sveučilišno izdavaštvo 
12.  Prijedlog izvršenja proračuna Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2015. 

godinu za redovnu djelatnost Sveučilišta-pozicija Državnog proračuna A621003  
13. Različito 
 
Nakon toga je istaknuo da su Poziv i materijali za 4. sjednicu Senata dostavljeni elektroničkim putem 
te predložio da se članovi Senata očituju o predloženom dnevnom redu. Senat je jednoglasno prihvatio 
predloženi dnevni red. 
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1. Prihvaćanje Zapisnika 3. sjednice Senata u akademskoj godini 2015./2016. od 22. prosinca 

2015. godine   
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima 
za sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 3. sjednice Senata od 22. prosinca 2015. godine te predložio da 
se članovi Senata očituju o tekstu Zapisnika. 
Članovi Senata nisu imali primjedbe niti prijedloge za izmjene ili dopune teksta Zapisnika 3. sjednice 
Senata u akademskoj godini 2015./2016. od 22. prosinca 2015. godine, te je Zapisnik prihvaćen 
jednoglasno u cijelosti. 
 
 
2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika  u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora: 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je Tajništvo Sveučilišta 
pregledalo dostavljene materijale o provedenim postupcima izbora sveučilišnih nastavnika u 
znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora, te da su postupci provedeni u skladu s Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku-pročišćeni tekst, statutom/pravilnikom znanstveno-nastavnih sastavnica, koje su provele 
postupke izbora te Pravilnikom o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, 
nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta (u daljnjem tekstu: Pravilnik 
Sveučilišta) stoga je predložio da o pojedinim podtočkama 2.1. i 2.2. ukratko podnesu izvješća dekan 
prof. dr. sc. Vlado Guberac za Poljoprivredni fakultet i prorektor prof. dr. sc. Rudolf Scitovski za 
Odjel za matematiku.   
 

2.1. prof. dr. sc. Darko Kiš iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog 
polja poljoprivreda na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku (trajno zvanje) 

 
Dekan je izvijestio da je prof. dr. sc. Darko Kiš koautor tri sveučilišna udžbenika. Bio je mentor 23 
diplomska i završna rada pri čemu je u koautorstvu sa studentima objavio pet radova te je bio mentor 
dva magistarska rada i u koautorstvu s završenim magistrantom objavio je četiri rada i mentor jednog 
doktorskog rada i pri tome je u koautorstvu objavio jedan rad s završenim doktorandom. Sudjelovao je 
na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Kao autor održao je ukupno 20 
priopćenja na znanstvenim skupovima, od kojih je 13 na međunarodnim znanstvenim skupovima, od 
čega su dva pozvana predavanja. Objavio je 50 znanstvenih radova od toga su 33 rada publicirana u 
stranim i domaćim referentnim časopisima. Recenzirao je 27 radova, jedan studijski program, tri 
udžbenika i jedan zbornik radova. Sudjelovao je kao suradnik na tri znanstvena projekta koji su imali 
potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i na dva međunarodna znanstvena projekta. Od 
2013. godine član je radne grupe za otkup i preradu žitarica pri Ministarstvu poljoprivrede RH. Isto 
tako Dekan je izvijestio da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Darka Kiša u 
trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Poljoprivrednog fakulteta i Pravilnikom 
Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Darko Kiš ispunjava zakonske uvjete za izbor u trajno znanstveno-
nastavno zvanje redovitog profesora.  
Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 
Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Darka Kiša u trajno znanstveno-
nastavno zvanje redovitog profesora. Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora 
Sveučilišta i donijeli sljedeću 
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O D L U K U 
 

1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Darka Kiša u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog 
profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja 
Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane poljoprivredna 
tehnika i tehnologija na Poljoprivrednom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 

 
2.  Izbor redovitog profesora navedenog u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-
Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., Odluka USRH 101/14., 60/15.) i u 
skladu s člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2.2 izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog 

polja matematika na Odjel za matematiku (prvi izbor) 
 
Prorektor je upoznao članove Senata da je područje znanstvenog i stručnog interesa izv. prof. dr. sc. 
Mirte Benšić matematička statistika i primjene, koautorica je tri sveučilišna udžbenika i jedne skripte 
pod sljedećim nazivima: Uvod u vjerojatnost i statistiku, Primijenjena statistika, Suvremeni pristup 
financijskoj matematici i Numerička analiza.Vjerojatnost i statistika. Bila je komentor doktorske 
disertacije te je u koautorstvu objavila dva rada. Održala je priopćenja na četrnaest međunarodnih 
znanstvenih skupova. Recenzirala je radove za časopise i konferencije, kako slijedi: Mathematical 
Communications, International Journal of Forecasting, Journal of Mathematical Inequalities, IEEE 
Transactions on Reliability, Communications in Statistics - Theory and Methods, Computational 
Statistics & Data Analysis, Matematika i dijete, KOI, ITI. Vodila je tri znanstveno-istraživačka 
projekta: ”Statistički aspekti problema procjene u nelinearnim parametarskim modelima” (odobren od 
strane MZOS Republike Hrvatske) te ”Statistički aspekti problema identifikacije parametara” 
(odobren od strane Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske) i poticajnog projekta za 
mlade znanstvenike ”Statistički aspekti problema identifikacije parametara” odobrenog u sklopu 
osnovnog projekta ”Problem identifikacije parametara u matematičkim modelima” (Ministarstvo 
znanosti i tehnologije Republike Hrvatske). Članica je uređivačkog odbora međunarodnog 
znanstvenog časopisa Mathematical Communications od 1996. godine te članica znanstvenih društava: 
Udruga matematičara Osijek, BIOSTAT, Hrvatsko statističko društvo, ASA (American Statistical 
Association, Providence, USA), IMS (Institute of Mathematical Statistics, Hayward, USA, RSS (The 
Royal Statistical Society, London, GB). Isto tako Prorektor je izvijestio da je Vijeće Odjela za 
matematiku provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Mirte Benšić u znanstveno-nastavno zvanje 
redovite profesorice u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom 
Sveučilišta, Pravilnikom Odjela za matematiku i Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. prof. dr. sc. Mirta 
Benšić ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice. 
Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 
Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora izv. prof. dr. sc. Mirte Benšić u znanstveno-
nastavno zvanje redovite profesorice. Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora 
Sveučilišta i donijeli sljedeću 
 

O D L U K U 
 

1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Mirte Benšić u znanstveno-nastavno zvanje redovite 
profesorice i znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice iz znanstvenog područja 
Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika na Odjelu za matematiku u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2. Izbor redovite profesorice navedene u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-
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Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.) i u 
skladu s člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
 
3. Ustroj poslijediplomskog specijalističkog studija Kreativne terapije na Umjetničkoj  
    akademiji u Osijeku 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na ustroj 
poslijediplomskog specijalističkog studija Kreativne terapije na Umjetničkoj akademiji i predložio da 
o istom izvijesti prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i 
međunarodnu suradnju i predsjednik Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne 
doktorate Sveučilišta. 
Prorektor je izvijestio Senat da je Vijeće Umjetničke akademije dostavilo Povjerenstvu za 
poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) Elaborat 
studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Kreativne terapije, smjerovi: Art 
terapija; Terapija pokretom i plesom; Muzikoterapija; Dramaterapija. Uz Elaborat je priložena 
dokumentacija u skladu s Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za 
obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokog 
učilišta (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Za  navedeni  Elaborat  o  studijskom  programu  proveden je  
postupak  vrednovanja u skladu s Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju 
i Pravilnikom. Uprava Sveučilišta je s liste predloženih recenzenata imenovala sljedeće recenzente: 
doc. dr. sc. Borana Uglešića, dr. med. specijalist psihijatar KBC Split i docent Medicinskog fakulteta u 
Splitu, doc. dr. sc. Almu Džubur Kulenović, dr. med., specijalist psihijatar Univerzitetskog kliničkog 
centra Sarajevo i docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Professor Gabor Tompa, of 
Theatre Head of Directing University of California, San Diego, Assistent Professor Jordan Potash, 
PhD ATR,-BC, REAT, LPCAT (MD), LACT (NY) Columbian College of Arts & Sciences Goerge 
Washington University, Dr Simon Procter, director of Music Services (Education, Research and 
Quality Assurance Nordoff Robbins London i Susan Scarth, MCAT, SRDMP, CMA, Cert. Sup. 
President of European Association Dance Movement Therapy (EADMT) Queen Margaret University 
Edinburgh, koji su izdali preporuku za pokretanjem predloženog studijskog programa. 
Poslijediplomski specijalistički studij Kreativne terapije, smjerovi: Art terapija; Terapija pokretom i 
plesom; Muzikoterapija; Dramaterapija izvodio bi se na Umjetničkog akademiji u suradnji s 
Medicinskim fakultetom Osijek. Povjerenstvo je na sjednici održanoj 19. siječnja 2016. godine 
donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju studijskog programa i uputilo Senatu navedeni Elaborat s 
prijedlogom  ustroja  i  izvedbe  navedenog poslijediplomskog  specijalističkog studija.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje Elaborata i 
donošenje Odluke o ustroju poslijediplomskog specijalističkog studija Kreativne terapije, smjerovi: 
Art terapija; Terapija pokretom i plesom; Muzikoterapija; Dramaterapija. Senat je ovaj prijedlog 
prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

O D L U K U 
 
1. Prihvaća se Elaborat o studijskom programu poslijediplomskog specijalističkog studija 

Kreativne terapije, smjerovi: Art terapija; Terapija pokretom i plesom; Muzikoterapija; 
Dramaterapija.   

2. Na temelju Elaborata navedenog u točki 1. ove Odluke Umjetnička akademija u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ustrojava poslijediplomski specijalistički 
studij Kreativne terapije, smjerovi: Art terapija; Terapija pokretom i plesom; 
Muzikoterapija; Dramaterapija iz Umjetničkog znanstvenog područja, znanstvenog polja: 
likovne umjetnosti; plesne umjetnosti i umjetnosti pokreta; glazbene umjetnosti; kazališne 
umjetnosti te znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničkih 
medicinskih znanosti.  

3. Poslijediplomski specijalistički studij naveden u točki 1. ove Odluke traje dvije godine (četiri  
semestra) i završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija stječe se 120 ECTS 
bodova. 
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4. Poslijediplomski specijalistički studij se izvodi na Umjetničkoj akademiji u Osijeku u 
suradnji s Medicinskim fakultetom Osijek, znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  

 
 
4. Usklađivanje studijskih programa poslijediplomskih interdisciplinarnih sveučilišnih studija  

Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Rektor Sveučilišta je predložio da u okviru točke 4. o usklađivanju studijskih programa 
poslijediplomskih interdisciplinarnih sveučilišnih studija Doktorske škole Sveučilišta također izvijesti 
Prorektor prof. dr. sc. Rudolf Scitovski.  
Prorektor je izvijestio članove Senata da je Povjerenstvo za poslijediplomske studije, doktorate i 
počasne doktorate (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na sjednici održanoj 19. siječnja 2016. godine 
razmatralo prijedlog Vijeća Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u vezi 
usklađenosti studijskih programa interdisciplinarnih poslijediplomskih sveučilišnih studija 
Kulturologija sa smjerovima: Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu, Informacija i 
komunikacija u kulturi (s modulima: Informacijske znanosti-knjižničarstvo; Medijska kultura-
istraživanje medija) i Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju; Europski studiji; 
Komunikologija s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 
139/13 i 101/14 - O i RUSRH i 60/15 – OUSRH, u daljnjem tekstu: Zakona) i člankom 12. Pravilnika 
o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog 
obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 
24/10., u daljnjem tekstu: Pravilnika). Usklađenost se odnosi na definiranje i opis predviđenih ishoda 
učenja koji se stječu ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i 
predviđen broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja. 
Slijedom navedenoga Povjerenstvo predlaže donošenje Odluka o usklađenosti poslijediplomskih 
interdisciplinarnih sveučilišnih studijskih programa, kako slijedi:  
 
4.1. Kulturologija sa smjerovima: Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu, 

Informacija i komunikacija u kulturi (s modulima: Informacijske znanosti-knjižničarstvo; 
Medijska kultura-istraživanje medija) i Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju 

 
Prorektor je istaknuo da je Vijeće Doktorske škole Sveučilišta na sjednici održanoj 13. studenoga 
2015. godine donijelo Odluku o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog 
interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija sa smjerovima: Kultura, umjetnost i književnost 
u europskom kontekstu, Informacija i komunikacija u kulturi (s modulima: Informacijske znanosti-
knjižničarstvo; Medijska kultura-istraživanje medija) i Menadžment u kulturi, umjetnosti i 
obrazovanju s člankom 78. stavkom 3. Zakona i člankom 12. Pravilnika. Navedeni studijski program 
izvodi se na temelju Odluke Senata (KLASA: 602-04/11-03/11, URBROJ: 2158-60-01-11-11od 11. 
travnja 2011. godine). Slijedom navedenoga Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje Odluke o 
usklađenosti studijskog programa interdisciplinarnog poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Kulturologija sa smjerovima: Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu, Informacija i 
komunikacija u kulturi (s modulima: Informacijske znanosti-knjižničarstvo; Medijska kultura-
istraživanje medija) i Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju.   
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno Izvješće 
te su jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o usklađenosti studijskog programa 

interdisciplinarnog poslijediplomskog sveučilišnog studija Kulturologija 
sa smjerovima: Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu, 

Informacija i komunikacija u kulturi (s modulima: Informacijske znanosti-knjižničarstvo; 
Medijska kultura-istraživanje medija) i Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju 

Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
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Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
4.2. Europski studiji 
 
Isto tako, Prorektor je istaknuo da je Vijeće Doktorske škole Sveučilišta na sjednici održanoj 13. 
studenoga 2015. godine donijelo Odluku o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog 
interdisciplinarnog sveučilišnog studija Europski studiji s člankom 78. stavkom 3. Zakona i člankom 
12. Pravilnika. Navedeni studijski program izvodi se na temelju Odluke Senata (KLASA: 602-04/11-
03/11, URBROJ: 2158- 60-01-11-12 od 11. travnja 2011. godine). Slijedom navedenoga Povjerenstvo 
predlaže Senatu donošenje Odluke o usklađenosti studijskog programa interdisciplinarnog 
poslijediplomskog sveučilišnog studija Europski studiji.   
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno Izvješće 
te su jednoglasno donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o usklađenosti studijskog programa 

interdisciplinarnog poslijediplomskog sveučilišnog studija Europski studiji 
Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

4.3. Komunikologija 
 
Nadalje, Prorektor je istaknuo da je Vijeće Doktorske škole Sveučilišta na sjednici održanoj 13. 
studenoga 2015. godine donijelo Odluku o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog 
interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija s člankom 78. stavkom 3. Zakona i člankom 
12. Pravilnika. Navedeni studijski program izvodi se na temelju Odluke Senata (KLASA: 602-04/12-
01/21, URBOJ: 2158-60-01-12-14 od 1. listopada 2012. godine). Slijedom navedenoga Povjerenstvo 
predlaže Senatu donošenje Odluke o usklađenosti studijskog programa interdisciplinarnog 
poslijediplomskog sveučilišnog studija Komunikologija.   
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno Izvješće 
te su jednoglasno donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o usklađenosti studijskog programa 

interdisciplinarnog poslijediplomskog sveučilišnog studija Komunikologija 
Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
5. Prijedlog za dodjelu nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu 
dostavljen na uvid Prijedlog Odluke o podnošenju prijedloga za dodjelu nagrade Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti iz područja medicinskih znanosti te istaknuo da je u skladu s javnim Natječajem 
za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 4. studenoga 2015. godine u otvorenom roku 
prijedlog za podnošenje prijave za dodjelu nagrade uputio Medicinski fakultet u sastavu Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za prof. dr. sc. Dragana Primorca, redovitog profesora u trajnom 
zvanju za knjigu "Forensic DNA Applications: An interdisciplinary Perspective". Uz prijedlog je 
dostavljeno i obrazloženje iz kojeg je vidljivo da je prof. dr. sc. Dragan Primorac jedan od vodećih 
svjetskih znanstvenika iz područja forenzičke genetike i osoba koja je uvela forenzičku genetiku u 
Republiku Hrvatsku, još 1993. godine u svrhu identifikacije žrtava Domovinskog rata. Predsjednik je i 
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suosnivač jedne od najprestižnijih međunarodnih znanstvenih organizacija iz područja kliničke i 
forenzičke genetike "The International Society for Applied Biological Sciences" (ISABS) čiji se 
kongresi održavaju svake druge godine u Hrvatskoj pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti. ISABS-ovi kongresi imaju svjetsku prepoznatljivost jer u njihovom radu 
redovito sudjeluju dobitnici Nobelove nagrade. Profesor je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u 
Splitu, Medicinskom fakultetu Sveučilišta Osijek, američkim sveučilištima Penn Stateu i New 
Havenu. Od početa 2016. godine nosi titulu Penn State University Global Ambassador, kao prva osoba 
kojoj je takva titula dodijeljena od osnivanja Sveučilišta (1885. g.) Suosnivač je Sveučilišnoga 
studijskog Centra za forenzičke znanosti u Splitu. Autor je oko 200 znanstvenih radova i kongresnih 
priopćenja iz područja forenzičkih znanosti, populacijske genetike, podrijetla naroda, kliničke 
medicine te molekularne genetike, od kojih je 70-ak zastupljeno u Current Contentsu (CC) i Science 
Citation Indexu (SCI). Prema Google schoolaru, njegovi radovi su ukupno citirani 3100 puta i prema 
dostupnim podatcima najcitiraniji je hrvatski liječnik-kliničar u njegovoj dobi koji živi i radi u 
Republici Hrvatskoj. Kao pozvani predavač sudjelovao je u radu više od 80 znanstvenih skupova u RH 
i inozemstvu. Prof. dr. sc. Dragana Primorca prvenstveno se predlaže za dodjelu nagrade zbog njegove 
posljednje knjige objavljene u SAD-u 2014. godine "Forensic DNA Applications: An interdisciplinary 
Perspective", za koju recenzent i jedan od najvećih znanstvenika SAD-a iz područja forenzičkih 
znanosti prof. dr. Robert Gaensslen sa Sveučilišta u Illinois-u, Chicago i višegodišnji urednik 
vodećega svjetskoga forenzičkog časopisa Journal of Forensic Science ističe kako je navedena knjiga 
"najsveobuhvatnija knjiga iz područja forenzičke DNA analize koja je do sada tiskana u SAD-u…..".  
Slijedom navedenog članovi Senata prihvatili su obrazloženje Medicinskog fakulteta Osijek i 
jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o podnošenju prijedloga za dodjelu nagrade  

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti iz područja medicinskih znanosti 
 

1.  Prof. dr. sc. Dragan Primorac, redoviti profesor u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu 
u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku utvrđuje se kao predloženik 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za dodjelu nagrade Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti za knjigu "Forensic DNA Applications: An interdisciplinary 
Perspective" 

2. Ova Odluka sa sažetkom znanstvenog opusa, temeljitim obrazloženjem s primjerkom knjige 
dostavlja se Odboru za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
6. Davanje suglasnosti na program cjeloživotnog učenja „Kreativno pisanje” Odjela za 

kulturologiju 
 
Rektor je izvijestio Senat da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti na program 
cjeloživotnog učenja na Odjelu za kulturologiju i predložio da članove Senata izvijesti prof. dr. sc. 
Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje i predsjednik Povjerenstva za 
provjeru ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i 
umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta. 
Prorektor je izvijestio da je Povjerenstvo za provjeru ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa 
cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na sjednici održanoj 18. siječnja 
2016. godine provelo postupak provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog 
učenja na Odjelu za kulturologiju sukladno Pravilima za provedbu postupka provjere ispunjenosti 
uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim 
sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (daljnjem tekstu: Pravila). Povjerenstvo 
je utvrdilo da je uz zahtjev Odjela za kulturologiju, priložena Odluka Vijeća Odjela od 17. prosinca 
2015. godine i Elaborat o programu cjeloživotnog učenja pod nazivom „Kreativno pisanje (poezija, 
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proza i dramsko pismo)“. Na temelju priložene dokumentacije, Povjerenstvo je provelo postupak i u 
skladu s Pravilima utvrdilo ispunjenost uvjeta za izvođenje navedenog programa cjeloživotnog učenja 
te dostavilo Senatu pozitivno Izvješće s prijedlogom donošenja Odluke o davanju suglasnosti na ustroj 
i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom „Kreativno pisanje (poezija, proza i dramsko 
pismo)“ na Odjelu za kulturologiju. 
Nakon toga Rektor je izvijestio da je unazad dvije godine na Sveučilištu ustrojeno 90-tak programa 
cjeloživotnog obrazovanja na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta te da za 
pojedine programe postoji zainteresiranost za izvedbom i izvan Sveučilišta. Primjerice, Institut za 
poljoprivredu i turizam Poreč te Centar za poduzetništvo i razvoj Adria-Poreč poslali su dopis kojim 
iskazuju zainteresiranost za izvođenjem pojedinih programa cjeloživotnog obrazovanja 
Poljoprivrednog, Prehrambeno-tehnološkog, Ekonomskog te Pravnog fakulteta i Umjetničke 
akademije.  
Senat je prihvatio navedeno Izvješće s prijedlogom Povjerenstva i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti Odjelu za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera  

u Osijeku na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom  
„Kreativno pisanje (poezija, proza i dramsko pismo)“ 

 
Daje se suglasnost Odjelu za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom „Kreativno pisanje 
(poezija, proza i dramsko pismo)“. 
 
Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
7. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuna Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta 

Građevinskog fakulteta Osijek  
 
U okviru točke 7. članove Senata je izvijestio Prorektor Vinković te istaknuo da je u materijalima za 
sjednicu na uvid dostavljena Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta 
Građevinskog fakulteta Osijek, koju je na prijedlog Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta Osijek 
od 15. prosinca 2015. godine donio dekan Građevinskog fakulteta Osijek 15. prosinca 2015. godine. 
Predložene izmjene i dopune odnose se na usklađivanje i definiranje radnih mjesta s postojećim 
potrebama na koje je Odbor za statutarna i pravna pitanja na sjednici održanoj 15. siječnja 2016. 
godine dao pozitivno Mišljenje i dostavio ga Senatu. 
 
Prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan Građevinskog fakulteta Osijek je istaknuo da je navedenim 
izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Građevinskog fakulteta ustrojen Odjeljak 
za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom te prateća radna mjesta. 
 
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o davanju suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Građevinskog fakulteta 
Osijek. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Građevinskog  fakulteta  
Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta 
Građevinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na 
prijedlog Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta Osijek od 15. prosinca 2015. godine, donio 
dekan Građevinskog fakulteta Osijek 15. prosinca 2015. godine. 
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Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
8. Realizacija radnih mjesta na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 2015. godini  
 
Rektor je izvijestio Senat da se ova točka dnevnog reda odnosi na realizaciju radnih mjesta na 
Sveučilištu u 2015. godini te da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljeno Izvješće o realizaciji 
radnih mjesta na Sveučilištu u 2015. godini prema podacima koje su dostavile znanstveno-nastavne 
sastavnice za realizaciju napredovanja nastavnika i suradnika te realizaciju zamjenskih radnih mjesta 
za nastavnike i suradnike.  
Prema prikazu realizacije napredovanja nastavnika 2015. godini navedene u tablici 1. evidentno je da 
je  na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama i sastavnicama Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku realizirano ukupno 74,05 od toga 20,90 iz 2014. godine i 53,15 je 
realizirano u 2015. godini. Prema prikazu realizacije zamjenskih radnih mjesta u 2015. godini treba 
uvažiti činjenicu da je iz 2014. godine prenijeto u 27,40 zamjenskih radnih mjesta, a u 2015. godini 
realizirano je 23,38, a nije realizirano 4,12 zamjenskih radnih mjesta iz 2014. godine koja se prema 
izdanim prethodnim suglasnostima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te izdanim 
suglasnostima Sveučilišta trebaju realizirati u 2016. godini. U 2015. realizirano je 51,075 zamjenskih 
radnih mjesta od toga 23,38 iz 2014. godine i 27,695 iz 2015. godine, a 21,425 prenosi se u 2016. 
godinu. Zamjenska radna mjesta za laborante i stručno-administrativno osoblje realizirana su kroz 
zamjenska radna mjesta i to 16 radnih mjesta i 2 kroz ostatke koeficijenata od lanaca napredovanja i 
zamjenskih radnih mjesta. U okviru zamjenskih zapošljavanja na Sveučilištu realizirana su 4 
zamjenska radna mjesta docenta za znanstvene novake. Za 7 redovitih profesora produljen je ugovor o 
radu nakon 65 godina života i od toga za 1 redovitog profesora u prvom izboru i 6 redovitih profesora 
u trajnom zvanju. U okviru preostalih koeficijenta kroz napredovanja i zamjenska zapošljavanja 
izvršena je promjena strukture radnih mjesta za stručno-administrativno osoblje za 21 zaposlenika. 
Zatim je Rektor je istaknuo da je iz dostavljenog Izvješća vidljivo da su za sva navedena napredovanja 
i zamjenska radna mjesta u 2015. godini znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice dobile 
suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Sveučilišta te da je potrebno pokrenuti 
postupke kako bi se ista realizirala s obzirom da postoji vremenski rok za njihovu realizaciju. U 
suprotnom može se dogoditi da znanstveno-nastavne sastavnice koje ne pokrenu postupke i ne 
realiziraju pojedine suglasnosti izgube pravo na njihovu realizaciju te je također istaknuo da je na 
snazi Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih 
proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine što 
znači do 31. ožujka 2016. godine. Isto tako je istaknuo da bi se u okviru novog Plana radnih mjesta 
trebao osigurati koeficijent za zaposlenika koji bi vodio  poslove koordinacije prijave projekta sa svim 
uredima na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama. 
Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu.  
 
Doc. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik Odjela za kemiju postavio je pitanje pokretanja postupaka i 
realizacije napredovanja i zamjenskih radnih mjesta s obzirom na privremeno financiranje. Glavna 
tajnica je istaknula da se mogu raspisati natječaji i provesti postupci izbora nastavnika i suradnika, ali 
se ne mogu sklopiti ugovori o radu prije 1. travnja 2016. godine odnosno prema Uputama Uprave za 
visoko obrazovanje Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta.   
Članovi Senata nisu imali primjedbe na Izvješće te je Rektor predložio da Senat prihvati Izvješće o 
realizaciji radnih mjesta u 2015. godini. Članovi Senata su jednoglasno prihvatili  
 

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI RADNIH MJESTA U 2015. GODINI NA SVEUČILIŠTU 
JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

 
Navedeno Izvješće u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
 
 



 11

9. Izvješće o upisima studenta u akademskoj 2015./2016. godini 
 
U okviru ove točke dnevnog reda prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor je predložio da Senat izvijesti izv. 
prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta.   
Prorektor je izvijestio članove Senata da je prema dostavljenim podatcima znanstveno-
nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica vidljivo da je u akademsku godinu 2015./2016. ukupno 
upisano 13.955 studenata od kojih je 9.503 redovitih, 512 studenata je u dovršenju studija i 3.940 
izvanrednih studenata. Ubrajajući 2.247 apsolvenata na Sveučilištu je sveukupno upisano 16.796 
studenata, od kojih je 10.739 redovitih studenata, 759 studenata je u dovršenju studija i 5.298 
izvanrednih studenta. Prema područjima znanosti najviše je studenata upisano u područje Društvenih 
znanosti - 5.996, zatim slijede Tehničke - 3.854, Biotehničke - 2.227, Humanističke znanosti - 1.477, 
Biomedicina i zdravstvo - 1.409, Prirodne - 1.119, Interdisciplinarno područje - 411 i Umjetničko 
područje - 259. U materijalima za sjednicu dostavljene su tablice s pregledom upisanih studenata po 
razinama studija i područjima znanosti.  
 
Nakon toga, Rektor je istaknuo da navedeni podatci ukazuju na smanjenje broja upisanih studenata na 
Sveučilištu u Osijeku što između ostaloga proizlazi iz činjenice da je Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta uputilo zahtjev svim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za postupnim 
smanjenjem upisne kvote na studijskim programima iz područja društvenih i humanističkih znanosti. 
Također je istaknuo da je Ekonomski fakultet nekadašnju upisnu kvotu od 1.500 studenata, smanjio na 
samo 400 upisnih mjesta kako je i predviđeno samim Akcijskim planom Ekonomskog fakulteta za 
smanjenjem upisne kvote, povećanjem broja nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima i postizanje 
omjera broja upisanih studenata i ukupnog broja stalno zaposlenih nastavnika 30:1. Smanjene kvote na 
studijskim programima iz područja društvenih i humanističkih znanosti nisu se mogle iskoristiti za 
povećanje broja upisnih mjesta na znanstveno-nastavnim sastavnicama iz STEM područja jer isto 
zahtijeva nove kadrovske i prostorne kapacitete.  
Nakon iznesenog Rektor je predložio članovima Senata da prihvate Izvješće o upisanim studentima u 
akademskoj godini 2015./2016. na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama 
Sveučilišta. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 
 

Prihvaća se Izvješće o upisanim studentima na preddiplomske, diplomske, integrirane 
preddiplomske i diplomske sveučilišne studije te stručne studije u akademskoj godini 
2015./2016. na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku.   
 
Navedeni Zaključak je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
10. Davanje suglasnosti Ekonomskom fakultetu u Osijeku za održavanje jesenskog ispitnog 

roka u akademskoj godini 2015./2016.  
 
Rektor je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti Ekonomskom 
fakultetu u Osijeku za održavanje jesenskog ispitnog roka u akademskoj godini 2015./2016. te 
istaknuo da je Ekonomski fakultet uputio 28. listopada 2015. godine zahtjev Sveučilištu Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za ranije održavanje jesenskog ispitnog roka u akademskoj godini 2015./2016. 
na način da ispitni termin u jesenskom roku započinje 22. kolovoza 2016. godine.  Uvidom u zahtjev i 
obrazloženje Ekonomskog fakulteta vidljivo je da Fakultet ima najveći broj studenta i da je potrebno 
najkasnije do 25. rujna 2016. godine obaviti sve administrativno-stručne poslove vezane za upis 
studenata u više godine studija te upis studenata u I. godinu diplomskih studija.  
Članovi Senata uvažili su zahtjev i obrazloženje dostavljeno u materijalima za sjednicu Senata i 
jednoglasno donijeli sljedeću  
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ODLUKU 
1.  Daje se suglasnost Ekonomskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku za ranije održavanje jesenskog ispitnog roka u akademskoj godini 2015./2016. prema 
ispitnim terminima koji mogu započeti 22. kolovoza 2016. godine. 

2.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se u akademskoj 2015/2016.  
     godini. 
 
 
11. Sveučilišno izdavaštvo 
 
Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda predložio da s prijedlogom Sveučilišnog odbora za 
izdavačku djelatnost članove Senata upozna izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i 
studente i predsjednik Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost Sveučilišta.  
Prorektor je upoznao članove Senata da je Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost razmatrao na 
sjednici održanoj 19. siječnja 2016. godine prijedloge Filozofskog fakulteta i Odjela za matematiku za 
izdavanje sveučilišnog udžbenika, priručnika i skripte. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je 
da su uz prijedlog za izdavanje udžbenika, priručnika i skripte dostavljene Odluke Fakultetskog vijeća 
Filozofskog fakulteta i Vijeća Odjela za matematiku, recenzije i pripremljeni tekstovi udžbenika, 
priručnika i skripte za tisak. Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost Sveučilišta predlaže Senatu 
davanje suglasnosti za izdavanje sveučilišnih udžbenika, kako slijedi:  
 
1. FILOZOFSKI FAKULTET  
 
Na Filozofskom fakultetu za izdavanje jednog priručnika i jedne skripte, kako slijedi:   
 
Autor: Dr. sc. Ana Babić Čikeš 
            Marija Milić 
            Doc. dr. sc. Daniela Šincek 
            Dr. sc. Jasmina Tomašić Humer 
Priručnik: Priručnik za voditelje programa prevencije nasilja preko interneta 
Recenzenti: Doc. dr. sc. Renata Jukić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
                    Dr. sc. Ksenija Romstein (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku)  
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost za izdavanje priručnika pod nazivom Priručnik za voditelje programa 

prevencije nasilja putem interneta autora dr. sc. Ane Babić Čikeš, Marije Milić, doc. dr. sc. 
Daniele Šincek i dr. sc. Jasmine Tomašić Humer.  
 
 
Autor: Prof. dr. sc. Vladimir Kolesarić, professor emeritus 
             Dr. sc. Jasmina Tomašić Humer 
Skripta: Veličina učinka 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Dinka Čorlkalo Biruški (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 
                     Izv. prof. dr. sc. Dragutin Ivanec (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)  
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost za izdavanje sveučilišne skripte pod nazivom Veličina učinka autora prof. dr. 
sc. Vladimira Kolesarića, professora emeritusa i dr. sc. Jasmine Tomašić Humer.   
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2. ODJEL ZA MATEMATIKU  
 
Na Odjelu za matematiku za izdavanje jednog udžbenika, kako slijedi:   
 
Autor: Doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović 
             Izv. prof. dr. sc. Kristian Sabo  
Udžbenik: Linearno programiranje 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski (Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku) 
                     Izv. prof. dr. sc. Kristina Šorić (Zagrebačka škola ekonomije i managementa)  
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
 
Daje se suglasnost za izdavanje sveučilišnog udžbenika pod nazivom Linearno programiranje 
autora doc. dr. sc. Ivane Kuzmanović i izv. prof. dr. sc. Kristiana Sabe.  
 
 
12.  Prijedlog izvršenja proračuna Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2015. 

godinu za redovnu djelatnost Sveučilišta-pozicija Državnog proračuna A621003  
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je predložio da članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Tomislav 
Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose, koji je istaknuo da je u materijalima za sjednicu 
dostavljena tablica Izvršenja proračuna u 2015. godini – A621003 redovna djelatnost Sveučilišta u 
Osijeku (za izvor 11 – opći prihodi i izdaci) u ukupnom iznosu od 261.691.614,39 kuna s prikazom 
pojedinačnih iznosa. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 18. siječnja 
2016. godine dao pozitivno Mišljenje na Izvršenje proračuna Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za 2015. godinu za redovnu djelatnost Sveučilišta – pozicija DP A621003 (za izvor 11 – opći 
prihodi i izdaci).   
Nakon toga Rektor je zahvalio Prorektoru i predložio glasovanje o izvršenju proračuna Sveučilišta za 
2015. godinu za redovnu djelatnost Sveučilišta. Članovi Senata prihvatili su navedeni prijedlog i 
jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
O IZVRŠENJU PRORAČUNA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA  
U OSIJEKU ZA 2015. GODINU ZA REDOVNU DJELATNOST SVEUČILIŠTA -  

POZICIJA DP A621003 
 

I. 
Senat utvrđuje i prihvaća konačan raspored proračunskih sredstava za redovnu djelatnost 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2015. godinu za poziciju Državnog 
proračuna A621003 (za izvor 11 – opći prihodi i izdaci) u ukupnom iznosu od 261.691.614,39 
kuna, a prema pojedinačnim iznosima prikazanim u tablici koja je sastavni dio ove Odluke.   
 

II. 
Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku od 28. siječnja 2015. godine (KLASA: 402-01/15-01/9, URBROJ: 2158-60-02-15-2.  
 
13. Različito 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo prijedloga niti rasprave.  
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Nakon toga prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na 
sudjelovanju u radu 4. sjednice Senata u akademskoj 2015./2016. godini i zaključio sjednicu u 10.40  
sati.  
 
          Zapisnik sastavila 
 
    Snježana Bravić, upr. prav. 

                          REKTOR 
 

     Prof. dr. sc. Željko Turkalj 
 
 
 


